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Aos quatro dias do mês de novembro do ano de 2022, às 15:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões da
Secretaria de Administração e Planejamento, os membros da Comissão designada pela Portaria nº
114/2022, composta por Seije Andre Sanchez, Andrea Cristina Leitholdt, e, Ariane de Sousa Silveira
Marconato, sob a presidência do primeiro, para início da sessão pública conforme descrito no subitem "4.3 A
Comissão Permanente de Licitação promoverá quinzenalmente, quando houver demanda, sessão
pública, para acolhimento das propostas protocoladas pelas entidades interessadas no prazo estipulado
no item 4.2 deste Chamamento Público" das entidades interessadas no objeto do Edital de Chamamento
Público Municipal nº 003/2022/PMJ, que visa firmar com esta Administração Municipal Termo de
Colaboração para desenvolver ações e projetos voltados à área da infância e adolescência, na garantia da
promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, devendo contemplar ações de cunho
social, inovadoras ou complementares. Conforme previsão constante nos itens 4.1 e 4.2 do Edital, os
interessados deverão cadastrar a proposta na aba "Autosserviços"
(https://oauthexternal.joinville.sc.gov.br/account/login?returnUrl=%2F), no serviço "Req. para Cadastro de
Proposta/Projeto - Parceria", no site oficial do Município, contendo os requisitos e documentos constantes no
item 5 deste Chamamento Público, e as propostas deverão ser enviadas até o dia 31/05/2023. Iniciada a
sessão pública, a comissão iniciou a verificação das propostas encaminhadas à esta Secretaria de
Administração e Planejamento na seguinte sequência: Comunidade Crista Essência, encaminhou em
20/10/2022 às 13:45h o Formulário Interessado (0014698781), Requerimento para Cadastro de
Proposta/Projeto - Parceria (0014698782) e Formulário Anexos (0014698785) através do Portal de
Autosserviço, autuados sob Processo SEI nº 22.0.356630-7; Rodrigo Gonçalves, encaminhou em
24/10/2022 às 16:17h o Formulário Interessado (0014733430), Requerimento para Cadastro de
Proposta/Projeto - Parceria (0014733431) e Formulário Anexos (0014733432) através do Portal de
Autosserviço, autuados sob Processo SEI nº 22.0.360611-2; Instituto Miguel Abuhab, encaminhou em
04/11/2022 às 09:54h o Formulário Interessado (0014850191), Requerimento para Cadastro de
Proposta/Projeto - Parceria (0014850192) e Formulário Anexos (0014850193) através do Portal de
Autosserviço, autuados sob Processo SEI nº 22.0.373193-6. Foram recebidas 03 (três)
propostas, devidamente cadastradas pelo Portal de Autosserviço na data e horário estabelecido no item 4.2
deste Edital. Não houveram participantes na sessão. Conforme disposição contida no subitem 4.7, a cada
sessão pública e após publicação da ata pela Comissão Permanente de Licitação, as propostas em
conformidade serão remetidas ao Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente - CMDCA para
apreciação e julgamento. Considerando a conclusão do acolhimento das propostas encaminhadas à esta
Secretaria de Administração e Planejamento, encerra-se a sessão pública, sendo esta ata assinada pela
Comissão..
 

Documento assinado eletronicamente por Seije Andre Sanchez, Servidor(a)
Público(a), em 04/11/2022, às 15:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Andrea Cristina Leitholdt, Servidor(a)
Público(a), em 04/11/2022, às 15:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ariane de Sousa Silveira Marconato,
Servidor(a) Público(a), em 04/11/2022, às 15:37, conforme a Medida Provisória nº
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2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0014848116 e o código CRC EFBBD392.
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